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চল তড়িৎ
ললকচার : P-08

দ্বাদশ লেড়ি: পদার্থড়িজ্ঞান ২য় পত্র (অধ্যায়-৩)



তড়িৎ লকাষ

লকাষষর অভ্যন্তরীি লরাধ্ ও তড়িচ্চালক িল

লকাষষর অভ্যন্তরীি লরাধ্ ও তড়িচ্চালক িষলর মষধ্য সম্পকথ

গাড়িড়তক উদাহরি

ড়িদয যৎ লকাষষর সমিায়

গাড়িড়তক উদাহরি

আষলাচয ড়িষয়:



লে েষের সাহাষেয রাসায়ড়নক শড়ি িা অনয শড়ি হষত তড়িৎ শড়ি উৎপন্ন কষর
তড়িৎ প্রিাহ িজায় রাখা হয় তাষক তড়িৎ লকাষ িষল।
লকাষ দযই প্রকার।
ের্াাঃ
ক) প্রার্ড়মক লকাষ িা লমৌড়লক লকাষ
খ) লগৌি লকাষ িা সঞ্চয়ী লকাষ

তড়িৎ লকাষ



শুষ্ক ক াষ ক াি প্র াররর ক াষ?                               

(a) সঞ্চয়ী ক াষ

(b) কিৌবি ক াষ

POLL QUESTION 01



লকাষষর অভ্যন্তরীি লরাধ্ ও তড়িচ্চালক িল
তড়িচ্চালক িলাঃ
একক চাজথষক লকাষ সষমত লকান িতথনীর এক ড়িন্দয লর্ষক সমূ্পিথ িতথনী ঘযড়রষয় আিার ওই ড়িন্দযষত ড়নষত লে কাজ
সম্পন্ন করষত হয় তাষক ওই লকাষষর তড়িচ্চালক িল িষল। এষক E দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

িাস্তষি লকাষষর দযই প্রাষন্তর ড়িভ্ি পার্থকয < তড়িচ্চালক িল

লকাষষর অভ্যন্তরীি লরাধ্াঃ
লকাষষর দযই প্রাষন্তর ধ্াতি পাষতর মধ্যকার ড়িড়ভ্ন্ন উপাদান তড়িৎ প্রিাহষক িাধ্া প্রদান কষর। এই িাধ্াষক লকাষষর
অভ্যন্তরীি লরাধ্ িষল। ো ড়নভ্থর কষর-
→ লকাষষ িযািহৃত রাসায়ড়নক পদাষর্থর প্রকৃড়ত
→ লকাষষর পাত দ্বষয়র মধ্যকার দূর্ব
→ পাত দ্বষয়র আকার
→ লকাষষর অভ্যন্তরীি তাপমাত্রা



লকাষষর অভ্যন্তরীি লরাধ্ ও তড়িচ্চালক িষলর মষধ্য সম্পকথ

Rs = R1 + r

E= IRs
E = IR1 + Ir

E= V + Ir

এখাষন, V = প্রান্তীয় ড়িভ্ি পার্থকয িা লভ্াষেজ
Ir = নষ্ট লভ্াে

V < E



POLL QUESTION 02

ক াি শরতেদুই প্রারের বিভি পার্ ে য ওই ক ারষর তবিচ্চাি শক্তির

সিাি িরি? 

(a) িতেিীর প্রিািঅরি কিবশ িরি

(b) িতেিীর প্রিাি শূিয িরি

(c) অভযেরীণ করাধ  ি িরি

(d) সম্ভি িয়



MATH 01
িতথনীষত কত ড়িদয যৎ প্রিাড়হত হষে ড়নিথয় কর।



MATH 02
কত ড়িদয যৎ প্রিাড়হত হষে ড়নিথয় কর।



POLL QUESTION 03

10 ohm লরাধ্ ড়দষয় কত তড়িৎ প্রিাড়হত হষে? 

(a) 0.6 
(b) 0.5
(c) 0.6 I
(d) 0.5 I  



MATH 03
তয লয লরাধ্ ড়নিথয় কর।



MATH 04
তয লয লরাধ্ ড়নিথয় কর।



POLL QUESTION 04

কত তড়িৎ প্রিাড়হত হষে? 

(a) 0.57 amp

(b) 1.75 amp

(c) 0.25 amp

(d) 4 amp 



MATH 05
একড়ি ১০০০ ওহম লরাষধ্র লভ্ােড়মিার ১৫ লভ্াে পেথন্ত মাপষত পাষর।ড়ক িযিস্থা ড়নষল এর দ্বারা

১৫০ লভ্াে পেথন্ত মাপা সম্ভি? 



MATH 06
একড়ি ২ ওহম অভ্যন্তরীি লরাষধ্র অযাড়মিার ০.২ অযাড়ম্পয়ার পেথন্ত মাপষত পাষর।ড়ক িযিস্থা ড়নষল

এর দ্বারা ২ অযাড়ম্পয়ার পেথন্ত মাপা সম্ভি? 



POLL QUESTION 05

লকাষষর তড়িচ্চালক িল লকান েষের সাহাষেয মাপা হয়?

(a) গযালভ্াষনাড়মিার

(b) ড়মিার ড়িজ

(c) পষিনড়শওড়মিার

(d) অযাড়মিার



ড়িদয যৎ লকাষষর সমিায়
িতথনীর জনয অষনক লেষত্রই কতকগুষলা ড়িদয যৎ লকাষষক একষত্র েযি করা হয়। এষক

ড়িদয যৎ লকাষষর সমিায় িষল এিং দলিদ্ধ ড়িদয যৎ লকাষগুষলাষক একষত্র িযািাড়র িষল।

ড়িদয যৎ লকাষষর সমিায় ৩ প্রকার। ের্াাঃ

ক) লেিী সমিায়

খ) সমান্তরাল সমিায়

গ) ড়মে সমিায়



লেিী সমিায়



POLL QUESTION 06
েড়দ E=E1=E2=E3 এিং িতথনীর লরাধ্ R হয় তাহষল মূল প্রিাহ ড়নিথয় কর।

(a) 
3𝐸

3𝑅+𝑟

(b) 
𝐸

3𝑅+𝑟

(c) 
3𝐸

𝑅+3𝑟

(d) 
3𝐸

3𝑅+3𝑟



সমান্তরাল সমিায়



ড়মে সমিায়



ড়মে সমিায়
১০ ওহম লরাষধ্ উৎপন্ন তাপ শড়ির মান ড়নিথয় কর। 



MATH 07
৫ ওহম অভ্যন্তরীি লরাষধ্র এিং ১০ লভ্াে তড়িচ্চালক শড়ির ৩০ ড়ি লরাধ্ লক ৫ ড়ি িাষঞ্চ সযষম ভ্াষি সাজান

হল।এর সাষর্ ৩০ ওহম এর লরাধ্ সমান্তরাষল েযি করা হষল তয লয প্রিাহ ড়নিথয় কর।



কিরে র্ার া সৎভারি, 
স্বপ্নজয় কতািারই িরি

D™¢vm-D‡b¥l বশক্ষা
পবরিার




